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 الأويلقرار المرشوع 

 

دماج القانون ادلويل الإنساين وطنيًا: خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون ادلويل الإنساين عىل  اإ

 الصعيد الوطين

 

ن املؤمتر   ،)املؤمتر ادلويل( للصليب الأمحر والهالل الأمحر ادلويل احلادي والثالثني اإ

ذ يؤكد عىل أأن القانون ادلويل الإنساين يبقى همامً اليوم كام يف أأي وقت مىض يف الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية،  اإ

 وب املعارصة تطرح حتدايت جديدة، احلر الرمغ من أأن 

متيزي ضار يقوم دون أأي يف مجيع الظروف حبذافريه  ، حيث ينطبق،بأأنه جيب تطبيق القانون ادلويل الإنساين واإذ يُذّكر

طبيعة  ، أأو يقوم عىلأأو اللون، أأو ادلين أأو املعتقد، أأو اجلنس، أأو املودل أأو الرثوة أأو أأي معيار مماثل أ خر ،عىل العنرص

ىل الزناع املسلح أأو عىل لهيا، ىااي اليت تنارصها أأطراف الزناع أأو اليت تعز القض منشأأه أأو يستند اإ     اإ

 ويُعرب ابعامتدها عامليًا، ويُرّحبيوافق اذلكرى الس بعني لعامتد اتفاقيات جنيف،  2019عىل أأن عام  واإذ يسّلط الضوء

 بأأن حيظى الربوتوكولن الإضافيان لتفاقيات جنيف وغريهام من املعاهدات ذات الصةل بقبول عاملي، عن أأمهل 

حرتام وكفاةل احرتام القانون ادلويل الإنساين ابالالزتام الواجب عىل لك ادلول ولك الأطراف يف الزناعات املسلحة  واإذ يؤكد

 يف مجيع الأحوال،

بولايت لك من مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( يف ما خيص القانون ادلويل  واإذ يذكر

والنظام الأسايس للحركة، ول س امي ادلور الفريد اذلي تؤديه كام تكّرسها معاهدات القانون ادلويل الإنساين الإنساين 

 اجملال الإنساين، مبا يف ذكل تنفيذ الالزتامات الواقعة عىل عاتق امجلعيات الوطنية كجهات مساعدة للسلطات العامة يف

 ادلول مبوجب القانون ادلويل الإنساين، وحتديدًا دورها يف نرش القانون ادلويل الإنساين ومساندة هجود احلكومات لنرشه، 

عىل السلوك يف  يف املامرسات العسكرية دمج مفاهمي القانون ادلويل الإنساينلإجيايب اذلي ميكن أأن يرتكه ابلأثر ا واإذ يُقرّ 

 ساحات املعارك، وخاصة من خالل دورات تدريب معّدة خصيصًا لتالمئ الأشخاص املس هتدفني، 

نسانية تمن أأن انهتأاكت القانون ادلويل الإنساين ل تزال رمغ ذكل ت  واإذ يعرب عن قلقه البالغ كرر ابنتظام وُُتلف عواقب اإ

 وخمية، 

ىل تنفيذ ونرش أأكرث فعالية للقانون ادلويل الإنساين من أأمهية ابلغة،  ما يكتس يهابلتايل عىل  واإذ يُشّدد  السعي اإ

 مجيع أأطراف الزناعات املسلحة عىل الالزتام ابلقانون ادلويل الإنساين حبذافريه؛  حيّث  .1
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بأأن تنفيذ الالزتامات ادلولية عىل الصعيد ادلاخيل يؤدي دوراً رئيس يًا يف أأداء واجب احرتام القانون ادلويل يُذكر  .2

الالزمة عىل  يع التدابري الترشيعية والإدارية والعمليةمجل ادلول  اعامتدابلتايل التذكري برضورة  وجُيددالإنساين، 

جراء حتليل للمجالت اليت تس تدعي مزيداً من  ويدعو يد ادلاخيل لتنفيذ القانون ادلويل الإنساينالصع  ىل اإ ادلول اإ

 التنفيذ عىل الصعيد ادلاخيل؛ 

 

أأو مل تنضم فهيا معاهدات القانون ادلويل الإنساين اليت ليست طرفًا بعد عىل مل تصّدق مجيع ادلول اليت  يُشّجع .3

لهيا لهيام أأن ُتطو هذه اخلطوة، ول س امي التصديق عىل الربوتوكولني الإضافيني لتفاقيات جنيف اإ ، أأو الانضامم اإ

ماكنية الاعرتاف  من  90مبوجب املادة اليت ُشّّكت  ابختصاص اللجنة ادلولية لتقيص احلقائقوأأن تنظر يف اإ

 لتفاقيات جنيف؛ الربوتوكول الإضايف الأول

 

اليت ابدلور الفعال اذلي تؤديه اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين  يُقّر مع التقدير  .4

سداء املشورة ومساعدة السلطات الوطنية يف تنفيذ القانون ادلويل الإنساين وتطويره ونرش املعرفة به،  تُعىن ابإ

نشاهئا؛ تُنشئ شجع بقوة ادلول اليت ملنايم عدد هذه اللجان والهيئات، وي ت ب و  ماكنية اإ  هيئات كهذه عىل النظر يف اإ

  

الاجامتع العاملي الرابع للجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين اذلي انعقد يف بنتاجئ  يُرّحب .5

قلميية  2016عام  ىل تعزيز التعاون بني هذه الهيئات عىل املس توايت ادلولية والإ ، وخاصة الإقلمييةوبني ويدعو اإ

من خالل حضور الاجامتعات العاملية وغريها من الاجامتعات اليت تعقدها هذه الهيئات واملشاركة فهيا مشاركة 

فعاةل، وعرب منصة اجملموعة الرمقية للجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين اليت أأنشئت 

 ؛ 2016ا املشاركون يف الاجامتع العاملي الرابع لعام بناًء عىل التوصيات اليت أأصدره

 

التدريب العسكري ومجيع ادلول عىل بذل قصارى هجودها لتعزيز دمج القانون ادلويل الإنساين يف  عيشجّ  .6

مس توايت التخطيط للعمليات العسكرية واُتاذ القرارات، مما يكفل دمج قواعد القانون ادلويل الإنساين عىل حنو 

بأأمهية وجود مستشارين قانونيني داخل القوات املسلحة التابعة لدلول يسدون  ويُذكر ،العسكرية العقيدةاكمل يف 

  الزناعات املسلحة غري ادلولية؛املشورة للقادة، عىل املس توى املناسب، يف جمال تطبيق القانون ادلويل، حىت عىل

 

جراءات ملموسة للوفاء ابللزتامات التمكيلية الواقعة عىل عاتقها لنرش  عيشجّ  .7 ادلول ومكوانت احلركة عىل اُتاذ اإ

قامة رشأاكت مع الأوساط اجلامعية والعاملني يف اجملال، حيث يكون ذكل القانون ادلويل الإنساين بفعالية ، مهنا اإ

يالء اهامتم خاص  عىل ختيار الأشخاص اذلين سيتولون تنفيذ أأو تطبيق القانون ادلويل الإنساين لمناس بًا، واإ

 الصعيد الوطين، اكملوظفني احلكوميني والربملانيني واملدعني العامني والقضاة؛
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، وتوازاًي مع اس مترارها يف الاعامتد عىل وسائل نرش القانون ادلويل الإنساين أأيضاً ادلول ومكوانت احلركة  عويشجّ  .8

مهنا اس تخدام الوسائل الرمقية وغريها، كألعاب ، دةأأن تس تطلع وسائل مناس بة جديعىل  يت أأثبتت فعاليهتا،ال

دراج أأصوات الأشخاص  الفيديو أأو ش باكت التواصل الاجامتعي ادلاعية لحرتام القانون ادلويل الإنساين، واإ

 ، حيامث تس ىن ذكل؛ فهيا املترضرين من الزناعات املسلحة وتصورمه للقانون ادلويل الإنساين

 

ابللزتام الواقع عىل عاتق ادلول ابلمتناع عن مجيع الأفعال املنافية للقانون ادلويل الإنساين، والتحقيق يف  يُذكر .9

اليت  ، وجرامئ احلرب الأخرىجرامئ احلرب اليت يُدعى أأهنا ارتُكبت عىل أأيدي أأفراد من مواطنهيا أأو عىل أأراضهيا

ىل الزتاهما  حيث يكون ذكل مناس بًا، من يُشتبه ابرتاكهبم لها،، ومالحقة ولايهتا القضائيةنطاق ُتضع ل  ضافة اإ اإ

 ببذل قصارى هجدها للتعاون قدر الإماكن عىل تيسري مقع هذه اجلرامئ؛ 

 

ىل أأن تقوم لكام س نحت لها الفرصة بذكل، من خالل اس تخدام الأدوات املوجودة وعرب اللجان ادلول  يدعو .10 اإ

وطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين حيث توجد، بتبادل الأمثةل عن املامرسات اجليدة من ال

وقرارات املؤمتر ادلول، تدابري التنفيذ الوطين املتخذة وفقًا لاللزتامات املنصوص علهيا يف القانون ادلويل الإنساين 

ابري اليت قد تتخطى الالزتامات الواقعة عىل عاتقها مبوجب القانون فضاًل عن التدمبا فهيا خريطة الطريق هذه، 

    ادلويل الإنساين. 


